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Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika 

do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 

31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje 

niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2012 roku. 
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1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu 

rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć  

w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz 

wyników finansowych Emitenta – lipiec 2012 r.   
 

Pierwszy miesiąc wakacji był dla Emitenta jak zwykle okresem odznaczającym się niższym 

popytem ze strony Klientów na towary znajdujące się w ofercie Sklepu Alergika. W związku  

z tym Spółka zdecydowała o rozpoczęciu wakacyjnych wyprzedaży, dzięki którym wybrany 

asortyment można nabywad po atrakcyjniejszych cenach.  

Jednocześnie uwaga Zarządu w ostatnich tygodniach skupiła się na prowadzeniu rozmów  

z potencjalnymi nowymi dostawcami, którzy byliby zainteresowani współpracą z Emitentem  

i sprzedażą swoich produktów w Sklepie Alergika. Po odbyciu szeregu spotkao wiadomo, że 

oferta Sklepu we wrześniu zostanie poszerzona o nowe towary, dzięki czemu Klienci będą 

mieli dostęp do jeszcze większej ilości produktów przeznaczonych dla alergików. 

Dodatkowo w lipcu trwały intensywne prace nad dopracowaniem szczegółów dotyczących 

nowej odsłony graficznej Sklepu Alergika. Według aktualnych przewidywao prace 

programistyczne powinny zakooczyd się jeszcze w trakcie wakacji, dzięki czemu po ich 

zakooczeniu możliwe będzie uruchomienie Sklepu w nowej odsłonie. Emitent spodziewa się, 

że przyczyni się to do odświeżenia wizerunku Sklepu wśród jego Klientów.  

Jednocześnie Zarząd oczekuje, że dzięki połączeniu tego faktu oraz dalszego poszerzenia 

oferty produktowej liczba zawieranych transakcji w Sklepie po wakacjach nadal będzie rosła 

w znacznym tempie. 

2. Zestawienie raportów bieżących i okresowych przekazanych  

w okresie objętym raportem w systemach EBI oraz ESPI 
 

W okresie objętym niniejszym raportem Nemex S.A. opublikował następujące raporty  

w systemie EBI: 

 10.07.2012 – raport nr 44/2012 „Raport miesięczny za czerwiec 2012 wraz  

z informacją o przychodach.” 

W okresie objętym niniejszym raportem Nemex S.A. opublikował następujące raporty   

w systemie ESPI: 
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 04.07.2012 – raport nr 8/2012 „Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 

liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 

28.06.2012 r.” 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja 

choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem. 
 

Wszystkie cele, na które Spółka przeznaczyła środki pozyskane z emisji akcji zostały przez 

Spółkę zrealizowane w poprzednich miesiącach. Sprzedaż towarów w Sklepie Alergika stale 

rośnie, co jest możliwe dzięki poniesionym wcześniej nakładom inwestycyjnym.  

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć 

miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są 

istotne z punktu widzenia interesów. 
 

W kolejnym miesiącu, zgodnie z przedstawionym przez Zarząd Nemex S.A. harmonogramem, 

opublikowane zostaną następujące raporty: 

 Do 14 września 2012 r. – raport miesięczny za sierpieo 2012 r. 

 


